
UTBILDNINGSPLAN

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans

årskurs 7-9, svenska som andraspråk och engelska, 240 hp
Education Programme, Secondary Education Teachers, Swedish as a second language and 
English, 240 HE credits 

____________________________________________________________________________

Programkod: LASAE
Examen: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
Nivå: Grundnivå
Beslutad: 2018-03-14
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller för kull: H19
____________________________________________________________________________

Kurser som programmet omfattar

ELK101, Engelska för ämneslärare: Litteratur och kultur, 7,5 hp, G1N 

ELS100, Engelska för ämneslärare: Språk- och ämnesdidaktik I, 7,5 hp, G1N 

ESS101, Engelska för ämneslärare: Språkkunskap och språkförmåga, 15 hp, G1N 

IDL100, För ämneslärare: Ungdomars identitet och livsvillkor, 7,5 hp, G1N 

PLU100, Perspektiv på utbildning, lärande och undervisning för ämneslärare, 15 hp, G1N 

SVA107, Svenska som andraspråk för ämneslärare: Den flerspråkiga människan, 7,5 hp, G1N 

SVA109, Svenska som andraspråk för ämneslärare: Språkets bruk och struktur I, 15 hp, G1N 

SVA108, Svenska som andraspråk för ämneslärare: Undervisning i ett andraspråksperspektiv, 
7,5 hp, G1N 

APU110, Ämneslärarens pedagogiska uppdrag I, 7,5 hp, G1N 

BFL201, Bedömning för lärande och betygssättning för ämneslärare, 7,5 hp, G1F 

ELI201, Engelska för ämneslärare: Litteratur och intertextualitet, 15 hp, G1F 

EFÄ200, Engelska för ämneslärare: Språk- och ämnesdidaktik II, 7,5 hp, G1F 
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ESS200, Engelska för ämneslärare: Språkstruktur och språkbruk, 7,5 hp, G1F 

KIL200, Konflikt och intersektionalitet för ämneslärare, 7,5 hp, G1F 

SSA200, Svenska som andraspråk för ämneslärare: Litteraturundervisning i ett 
andraspråksperspektiv, 15 hp, G1F 

VFU204, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för ämneslärare I, 7,5 hp, G1F 

APU200, Ämneslärarens pedagogiska uppdrag II, 7,5 hp, G1F 

ESV100, Svenska som andraspråk för ämneslärare: Examensarbete I, 15 hp, G2F 

KVS600, Kvalitetsarbete och skolutveckling för ämneslärare, 7,5 hp, A1N 

ESV600, Svenska som andraspråk för ämneslärare: Examensarbete II, 15 hp, A1N 

SFP200, Svenska som andraspråk för ämneslärare: Forskningsperspektiv på svenska som 
andraspråk, 15 hp, A1N 

VFU610, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) II för ämneslärare, 7,5 hp, A1N 

VTM604, Vetenskapsteori och metod för ämneslärare, 7,5 hp, A1N 

VFU700, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) III för ämneslärare, 7,5 hp, A1F 

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Du behöver också:   Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
 Engelska B, Samhällskunskap A. 
(Områdesbehörighet 6C / A6c)

Övriga föreskrifter
• För kursen VFU 204 "Verksamhetsförlagd utbildning för ämneslärare I" krävs 

godkänt resultat på kursen APU110 "Ämneslärarens pedagogiska uppdrag I" samt 
fullgjorda kursfordringar om minst 15 hp i ingångsämnet.

• För kursen APU200 "Ämneslärarens pedagogiska uppdrag II" krävs godkänt resultat 
på kursen VFU204 "Verksamhetsförlagd utbildning för ämneslärare I", fullgjorda 
kursfordringar om minst 30 hp i ingångsämnet och minst 15 hp i utbildningens andra 
ämne.

• För kursen VFU610 "Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) II för ämneslärare" krävs 
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godkänt resultat på kurserna VFU204 "Verksamhetsförlagd utbildning för 
ämneslärare I", APU110 "Ämneslärarens pedagogiska uppdrag I" och APU200 
"Ämneslärarens pedagogiska uppdrag II".

• För kursen VFU700 "Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) III för ämneslärare" krävs 
godkänt resultat på kurserna VFU204 "Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för 
ämneslärare I", VFU610 "Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) II för ämneslärare" 
samt på kurserna APU110 "Ämneslärarens pedagogiska uppdrag I" och APU200 
"Ämneslärarens pedagogiska uppdrag II".

• För kursen XX3920 "Svenska som andraspråk för ämneslärare: Examensarbete II" 
krävs fullgjorda kursfordringar om 60 hp inom ämnet Svenska som andraspråk för 
ämneslärare, kursen XX8415 "Svenska som andraspråk för ämneslärare: 
Examensarbete I" samt fullgjorda kursfordringar om 30 hp inom 
Utbildningsvetenskaplig kärna.

Begränsning av antal examinationstillfällen:
• Alla VFU-moment har med hänsyn till de berörda verksamheterna endast ett 

omexaminationstillfälle i den del som gäller närvaron på VFU-platsen.
• Examensarbetskurserna (XX8415, XX3920) har en begränsning av antalet 

omexaminationstillfällen till fem. 

Student som antagits till utbildning med denna utbildningsplan har garanterad plats på 
kurser enligt förteckningen ovan, under förutsättning att den studerande följer programmet 
enligt utbildningsplanen. Reservation görs dock för att utbildningsplanen och dess kurser kan 
komma att ändras, inom ramen för examensmålen, vid revision av utbildningsplan och 
kursplaner. Vid eventuella val av inriktning inom programmet gäller platsgaranti för kurser 
inom vald inriktning.

Examensmål
Nationella mål
riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/
hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100
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